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LOJA DO CONDOMÍNIO COMEMORA
ANIVERSÁRIOS EM LISBOA

O Concurso Montepio Acredita Portugal ainda
está a aceitar inscrição de projetos inovadores.
GUIMARÃES E CASTELO BRANCO SÃO OS
NOVOS DESTINOS DA DEPILCONCEPT
2019 chegou e a palavra de ordem para a
Dtdetalhes é renovação!
Comece o ano com a Petit Dreams o franchising
de moda infantil que conquista toda a família!
O SEU FRANCHISING DE PRENDAS:
COCOLONNE.
A #aumiau marcará a sua presença na EXPOZOO Salão Internacional de Zootecnia que irá decorrer
nos dias 12 e 13 de janeiro na Exponor - Porto.
AÇAÍ NATURA REFORÇA REDE DE FRANCHISING
EM PORTUGAL
Crie o seu próprio negócio com a maior rede de
lojas de waffles e crepes em Portugal!
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Lista de Notícias da Economia

No corrente mês de dezembro, são duas as lojas
LDC (Loja do Condomínio) a comemorar mais
um aniversário em Lisboa. Assim, são já 15 e 16
anos de vida que, respetivamente, comemoram a
LDC da Expo e a LDC do Lumiar.
Paulo Antunes, CEO da LDC em Portugal, revela que “a
história e o sucesso destas duas lojas provam não só o
potencial que o mercado da região de Lisboa apresenta,
como reforça ainda a eficácia do nosso eixo estratégico,
que está na máxima satisfação dos clientes, procurando
dar resposta às necessidades e expectativas que se
detetam localmente. Esta preocupação justifica, aliás, a
consolidação da LDC, ano após ano, como líder do
mercado nacional de gestão e administração de
condomínios”.
A LDC Portugal em números
Faturação 2017: 19 milhões de euros
Ritmo de crescimento: 2015: 6.5%, | 2016: 4.3% | 2017: 5.8%;
Número de lojas: 73
Número de condomínios administrados: 6 800
Número de condóminos: 170 000
Número de colaboradores: 600

A APF - Associação Portuguesa de Franchising
lançou QUATRO novos cursos online,
Vantagens e desvantagens do franchising para o
franchisador
O Grupo de Euroycia termina 2018 com um
balanço bastante positivo a nível Ibérico e prevê a
introdução de novos conceitos em Portugal!
2018, mais um ano de sucessos e bons resultados
para Bestfranchising Consulting
Entrevista ao Diretor de Expansao Sr. Kim llopart (
Eurekakids)
Century 21 Portugal é o novo parceiro da Kidzania
e abre agência imobiliária na Cidade
LOJA DO CONDOMÍNIO COMEMORA
ANIVERSÁRIOS EM LISBOA
100 MIL EUROS DE INVESTIMENTO EM
RESPONSABILIDADE SOCIAL
SONAE DEFENDE EM BRUXELAS INOVAÇÃO E
AGILIDADE NO RETALHO
Dois em cada 10 portugueses desistem de
comprar casa
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